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Definities
OPDRACHTGEVER is degene door wie de opdracht wordt veÍleend, zijnde de rechtspersoon als genoemd in de lnkooporder,
alsmede diens rechtsopvolgers.
OPDRACHTNEMER is de partij die het WERK uitvoert.
WERK bestaat uit de werkzaamheden die OPDRACHTNEMER op de BOUWPLAATS verricht krachtens de OVEREENKOMST.
BOUWPLAATS is de plaats waar het WERK wordt uitgevoerd.
OVEREENKOMST is het door OPDMCHTGEVER ondertekende lnkooporder, alle contractdocumenten vermeld in de
lnkooporder en alle bijzondere afspraken gemaakt tussen OPDRACHTGEVER en OPDRACHTNEMER.

Toepasselijkheid
Deze "Algemene Voonrvaarden voor werkzaamheden op de Bouwplaats" zijn van toepassing op WERK in verband met
bouw/montagetoezicht, inbedrijÍstelling, opstarten, bediening en soortgelijke activiteiten (c.q. assistentie daarbij) en andere
werkzaamheden van beperkte omvang op de BOUWPLAATS.
De Algemene lnkoopvoorwaarden voor Levering (AV-2) zijn onverkort van toepassing naast deze "Algemene Vooruaarden voor
werkzaamheden op de BOUWPLAATS".

Personeel van OPDRACHTNEMER
OPDRACHTNEMER zal één van zíjn medewerkers op de BOUWPLAATS als zijn vertegenwoordiger aanwijzen om als liaison te
fungeren en om instructies tê ontvangen van OPDRACHTGEVER'S vertegenwoordiger op de BOUWPLAATS.
OPDRACHTNEMER dient die medewerkers van de BOUWPLAATS te verwijderen die de werkzaamheden niet naar genoegen van
OPDRACHTGEVER verrichten of die om een andere reden niet acceptabel zijn voor OPDRACHTGEVER. OPDRACHTNEMER dient
dergelijke medewerkers onverwijld zonder kosten voor OPDRACHTGEVER te vervangen.
Behoudens toestemming van OPDRACHTGEVER, mag OPDRACHTNEMER geen medewerkers van de BOUWPLAATS terugtrekken.
Alle werknemers van OPDRACHTNEMER op de BOUWPLAATS dienen in bezit te zijn van een geldig legitimatiebewijs.
OPDMCHTNEMER is verplicht de Wet arbeid vreemdelingen na te leven en vrijwaart OPDRACHTGEVER van boetes en/of sancties
opgelegd aan OPDRACHTGEVER wegens ovêrtreding van die wet.

Begin van het WERK
Het WERK dient te beginnen op de in de OvereenkomsT vermelde datum.
OPDRACHTGEVER behoudt zich het recht voor om een andere begindatum vast te stellen, indien de feitelijke gang van zaken op de
BOUWPLAATS dat nodig maakt.

Onderbreking van het WERK
lndien het WERK onderbroken wordt wegens omstandigheden die buiten de risicosfeer van OPDRACHTNEMER liggen, beslist
OPDRACHTGEVER oÍ
a) medewerkers van de OPDMCHTNEMER op de BOUWPLAATS dienen te blijven, in welk geval de niet gewerkte tijd aan de

OPDRACHTGEVER in rekening gebracht kan worden dan wel
b) OPDRACHTNEMER's medewerkers teruggestuurd worden en vervolgens weer opgeroepen, waarbij een termijn van één week in

acht zal worden genomen. ln dit geval kunnen de eventueel gemaakte extra reiskosten aan OPDRACHTGEVER in rekening
gebracht worden.

Extra kosten die OPDRACHTNEMER gemaakt heeft als gevolg van onderbrekingen veroozaakt door zijn handelen en nalaten, kunnen
niet aan OPDRACHTGEVER in rekening gebracht worden.

Veiligheid
OPDMCHTNEMER is verantwoordelijk voor de veilige uitvoering van het WERK en het voorkomen van schade/letsel aan personen en
goederen.
OPDRACHTNEMER dient te voldoen aan alle vooÍschriften met betrekking tot gezondheid, brand, veiligheid etc. en dient zich te houden
aan alle toepasselijke (wettelijke) voorschriÍten op de BOUWPLAATS.
OPDMCHTNEMER dient OPDRACHTGEVER voor het begin van het WERK op de hoogte te stellen van alle bijzondere gevaren die
de uitvoering van het WERK met zich mee kan brengen.
Voor aanvang van het WERK dient de OPDRACHTNEMER:
- kennis te nemên van en zich te conÍormeren aan het voor het WERK geldende veiligheids- en gezondheidsplan (V&G-plan);
- een geldig "VCA-Certificaat" met bijbehorende rapportage aan de OPDRACHTGEVER te overleggen, dan wel een schriftelijke

verklaring af te geven aan de OPDRACHTGEVER waarmee OPDRACHTNEMER zich verbindt, op de BOUWPLAAïS, ten minste
aan de geldende VCA eisen te voldoen.

Milieuzorg
Tijdens de uitvoering van het WERK dient OPDRACHTNEMER optimalê zorg voor het milieu in acht te nemen, daarbij zo min mogelijk
gebruik te maken van stoffen en materialen welke het milieu kunnen belasten, op de BOUWPLAATS aanwezige stoffen en materialen
welke een belasting voor het milieu kunnen vormen op een veilige manier op te slaan en alle overtollige stofíen en materialen welke een
belasting voor het milieu tot gevolg kunnen hebben onmiddellijk en op verantwoorde wijze van de BOUWPLAATS te verwijderen.

Verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van OPDRACHTNEMER
OPDRACHTNEMER is verantwoordelijk voor het uitvoeren van het WERK met de juiste vakkennis en op zorgvuldige en efficiénte wijze.
OPDRACHTGEVER is gerechtigd OPDRACHTNEMER alle extra kosten in rekening te brengen die voortvloeien uit het niet nakomen
door OPDRACHTNEMER van deze verplichting. Voor de overige bepalingen met betrekking tot aanspÍakelijkheid wordt verwezen naar
artikel 13 van de Algemene lnkoopvoorwaarden voor Levering (AV-2).
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Plaatselijke wetten en voorschriften
OPDRACHTNEMER dient volledig op de hoogte te blijven van en zich te houdên aan alle standaarden, wetten en voorschriften die op
enigerlei wijze van toepassing en/of van invloed op het WERK zijn.
OPDRACHTNEMER dient OPDRACHTGEVER met betrekking tot overtreding hiervan schadeloos te stellen c.q. te vrijwaren.

Ketenaansprakelijkheid
OPDRACHTGEVER heeft het recht de terzake van het WERK verschuldigde premies sociale verzekering en loonbelasting, waarvoor
hij ingevolge de Wet Ketenaansprakelijkheid hoofdelijk aansprakelijk is aan AANNEMER te betalen door storting op diens geblokkeerde
rekening in de zin van de Wet Ketenaansprakelijkheid.

Voorzieningen op de BOUWPLAATS
Aan OPDRACHTNEMER worden op de BOUWPLMTS geen voozieningen ter beschikking gesteld.

Werktijden/Overuren
Als werktijden gelden de voor de BOUWPLAATS vastgestelde tijden.
Overuren dienen gemaakt te worden wanneer dat door de vertegenwoordiger van de OPDRACHTGEVER verlangd c.q. toegestaan
wordt, voorzover toegestaan door de plaatselíke voorschriften en wetgeving. lngeval overuren noodzakelijk zijn om het WERK of eên
deel daarvan te voltooien op de datum die daarvoor in de OVEREENKOMST is gesteld, worden hiervoor geen extra kosten vergoed
aan OPDMCHTNEMER.
Dagelijkse ovezichten van gewerkte uren dienen, na goedkeuring door dê vertegenwoordiger van de OPDRACHTGEVER, gevoegd te
worden bij de betreffende facturen van OPDRACHTNEMER.

Verzekeringen
OPDRACHTNEMER dient ook ten behoeve van de OPDRACHTGEVER de volgende vezekeringsdekking te hebben en te houden:
a) Werknemers- en werkgeversvezekering of soortgelijke wettelijke sociale vezekering in overeenstemming met de toepasselijke

wettelijke vereisten.
b) Bedrijfsaansprakelukheidsvezekering met een dekking van minimaal EUR 5.000.000,- per geval voor letsel en zaakschade.
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